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A todos os membros do Regnum Christi
legionários, consagradas, leigos consagrados e leigos
Estimados em Cristo:
Poucos dias antes do início da novena de preparação para a Solenidade do Sagrado
Coração, gostaríamos de compartilhar com vocês este ensaio intitulado "O encontro com Cristo
na vida do Regnum Christi: sua identidade, fundamento e dinâmica".
É muito providencial que ele seja publicado justamente nestas datas em que
contemplamos de modo especial o Coração de Jesus. Como sabem, o Encontro com Cristo é
um meio privilegiado para fazer um discernimento apostólico da realidade. E o discernimento
é uma intuição do coração convertido do cristão, que vai assimilando a mentalidade e os
sentimentos de Jesus, e vai aprendendo a descobrir os sinais salvíficos do tempo presente.
Queremos convidar a todos os membros do Regnum Christi a renovar o sentido
profundo do Encontro com Cristo e vivê-lo em suas equipes ou em suas comunidades, como
uma atividade comunitária de escuta da Palavra que ilumina os diversos acontecimentos da
vida e permite descobrir a presença e a ação de Deus no coração e no próprio ambiente para
responder ao seu chamado.
O Encontro com Cristo é um importante meio no qual o Espírito Santo está
frequentemente presente para inspirar e promover a missão apostólica no coração dos membros
do Regnum Christi. Esperamos que este ensaio nos ajude a renovar esta atividade tão típica da
nossa família espiritual para melhor responder ao convite de Cristo e a viver segundo o Seu
Coração.
O documento final da V Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano nos
lembra de que “ver, julgar e agir” é uma escola para aprender a ler e colocar-se no mundo como
apóstolos do Reino.
“Este método implica contemplar Deus com os olhos da fé através de sua Palavra
revelada e do contato vivificante dos Sacramentos, para que, na vida cotidiana,
vejamos a realidade que nos cerca à luz de sua providência, julguemo-la segundo
Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida, e atuemos na Igreja, Corpo Místico de
Cristo e Sacramento universal de salvação, na propagação do Reino de Deus, que
semeou nesta terra e frutifica plenamente no Céu. (...) Permite-nos articular, de
forma sistemática, a perspectiva crente de ver a realidade; a assunção de critérios
provenientes da fé e da razão para o seu discernimento e avaliação com sentido
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crítico; e, consequentemente, a projeção de atuar como discípulos missionários de
Jesus Cristo”. (Documento de Aparecida, nº 19).
Neste espírito, nos unimos a toda a Igreja no caminho sinodal e o percorremos juntos,
como comunidade de apóstolos que querem ouvir e discernir os caminhos pelos quais o Senhor
nos conduz com renovado entusiasmo para sair ao encontro das pessoas e levar o amor de
Cristo de uma maneira mais frutífera onde ele é mais necessário.
Você poderá encontrar os recursos para rezar e promover a novena, assim como o
Ensaio e uma ficha didática no link a seguir. Rezemos muito uns pelos outros para conhecermos
mais intimamente o Coração de Jesus e dar a nossa vida dia a dia para que muitas pessoas O
amem e O consolem com suas vidas santas.
Com uma especial lembrança em nossas orações,

Pe. John Connor, L.C.
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