Presidente da Conferência Episcopal
Pela presente carta quero saudá-lo e apresentar-me. Sou o P. Frédéric Fornos sj, Diretor
Internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, que inclui o seu ramo juvenil, o
Movimento Eucarístico Juvenil. Duas obras confiadas à Companhia de Jesus que
provavelmente conhece. A “Rede Mundial de Oração do Papa” é o novo nome do
Apostolado da Oração.
Se bem que este Serviço Pontifício está confiado à Companhia de Jesus, desejo informá-lo da
aprovação, por parte do Papa Francisco, das mudanças relativas ao modo de nos
organizarmos.
A primeira mudança está relacionada com a sua estrutura jurídica, em especial a nomeação
dos responsáveis. Até agora fui o Diretor Delegado do Padre Geral da Companhia de Jesus, o
qual era o Diretor Geral destas duas obras. A partir de agora o Diretor Internacional será
nomeado pelo Papa. O Papa Francisco confirmou-me no cargo, como está dito na carta que
envio juntamente.
Outra novidade diz respeito aos Diretores Nacionais. Antes eram nomeados pelo Superior
Geral da Companhia de Jesus. A partir de agora serão nomeados pelo Diretor Internacional,
com a aprovação da Conferência Episcopal do país.
Esperamos que esta nova organização ajude o processo de recriação deste serviço eclesial,
que teve inicio com a aprovação, pelo Papa Francisco, do Documento “UM CAMINHO COM
JESUS EM DISPONIBILIDADE APOSTÓLICA” (3 de Dezembro de 2014). Obra que, além de
promover e difundir as intenções do Papa, que expressam os desafios da humanidade e da
missão da Igreja, propõe, através da espiritualidade do Coração de Jesus, ajudar a uma
maior disponibilidade para a missão. Aproveito a ocasião para agradecer o apoio que
recebemos pelos nossos dois projetos “O Vídeo do Papa” e “Click To Pray”, que já estão
presentes nos cinco continentes e pode encontrá-los na nossa página web: www.apmej.org.
O Santo Padre agradecerá que possa informar os Bispos da sua Conferência Episcopal acerca
destas mudanças. Ficarei, de minha parte, agradecido, se me puder informar que esta carta
lhe chegou. Necessito informar o Papa que esta foi recebida pelos Presidentes das
Conferências Episcopais.
Conte com o meu afeto e oração por Si e todos os Bispos que integram a Conferência
Episcopal.
Unidos na paz de Cristo,

11 de julho de 2016, Vaticano

