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                                                                                          12 de outubro de 2021. 

 
A todos os membros do Regnum Christi 

 

Estimados em Cristo: 

 Assim como os apóstolos testemunharam a ação de Jesus Cristo, que 
transforma a vida, muito tempo depois nós testemunhamos o mesmo milagre de 
Jesus Cristo que toca e transforma a vida de tantos outros.  

 Como família espiritual na Igreja, reconhecemos a ação do Espírito Santo e 
os dons que ele nos deu para o bem de todos. Olhando para trás, percebemos que 
um desses dons foi ter muitos adolescentes que ouviram o convite de Cristo para 
serem seus amigos e apóstolos, vivendo o carisma Regnum Christi de acordo com 
sua idade. 

 Desde os primeiros grupos de adolescentes, em 1971, até os dias atuais, o 
ECYD tem sido uma chama acesa em nossa família espiritual, trazendo a 
criatividade e o frescor típicos da juventude. Ao mesmo tempo, oferece um estilo 
de vida cristã que continua a beneficiar tantos adolescentes na vida da Igreja. 

 Ao longo desses 50 anos, o ECYD expressou nosso carisma de forma viva 
e original, ousando se reinventar e se adaptar aos tempos e lugares, sem perder o 
que o caracteriza desde o início: viver uma aliança de amizade com Cristo e com 
os outros, para construir um novo mundo segundo o Evangelho. (Cf. Estatutos del 
ECYD, n.1). 

Neste contexto, parece adequado dedicar um ano jubilar à celebração do 
50º aniversário do ECYD, que iniciará oficialmente na festa de Cristo Rei de 2021 
e vai durar até a festa de Cristo Rei de 2022, sob o lema: “Vocês são os meus 
amigos (Jo 15:14)”. Como atividade final, haverá um encontro internacional de 
responsáveis em Roma. 

Algumas atividades serão propostas para o Regnum Christi e convidamos 
todos a participar. Desejamos também que cada território encontre a melhor 
maneira de celebrar este importante aniversário junto com os diferentes ramos e 
seções do Regnum Christi, a fim de renovar o apoio e o impulso à evangelização 
dos adolescentes. 

Pedimos que considerem este jubileu nos calendários territoriais, tanto nas 
seções do ECYD, como nas seções do Regnum Christi, para que possam propor e  
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preparar - a nível territorial e local - iniciativas que ajudem a agradecer, valorizar e 
conhecer melhor o presente do ECYD. 

 

Peçamos ao Senhor que este ano jubilar seja uma ocasião para todos nós - 
adolescentes do ECYD e membros do Regnum Christi - reacendermos todos os 
dias nossa experiência de encontro pessoal com Cristo Amigo e continuarmos 
colaborando, com renovado entusiasmo, na missão de fazer o seu Reino presente 
em cada coração. 

Com uma lembrança especial em nossas orações, 
 

 
 

Colégio Diretivo Geral 

 

 


