
Cidade do Vaticano, 7 de Julho de 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
Queridos Irmãos, 
 
Seguem estas linhas de saudação, e de agradecimento por tudo o que estão a fazer e 
continuarão a realizar na recriação deste serviço Pontifício. Reitero-vos que estou 
espiritualmente unido a Vós. De modo especial ao celebrar a Eucaristia e na minha 
oração pessoal. Sem estes momentos de intimidade com o Senhor e sem a Vossa 
oração, ser-me-ia difícil esta missão. Obrigado. 
 
Referi em alguma ocasião que uma Igreja que não sai, em algum momento ficará 
doente. O mesmo acontece às obras apostólicas. Devem discernir para buscar e 
encontrar a vontade do Senhor para estes tempos e conseguir “Navegar em mar alto”. 
 
Desde há vários anos que o Apostolado da Oração está a levar a cabo um processo de 
recriação, para servir melhor a missão que, tal como os meus predecessores, lhe 
confio: rezar e servir os desafios da humanidade e da missão da Igreja. Agradeço-lhes 
em particular pelo que começaram com o Vídeo do Papa e a plataforma de oração 
Click To Pray para rezar comigo. 
 
Com esta carta nomeio o P. Frédéric Fornos, S.J., Diretor Internacional da Rede 
Mundial de Oração do Papa (Apostolado da Oração) e do Movimento Eucarístico 
Juvenil (MEJ), e aprovo que assim seja para os seguintes diretores que o Superior Geral 
da Companhia de Jesus me proporá. O Diretor Internacional nomeará os Diretores 
Nacionais desta Rede e do seu ramo juvenil, o MEJ. 
 
A Rede Mundial de Oração do Papa continua a ser confiada à Companhia de Jesus mas, 
sendo um serviço da Igreja Universal, a nomeação dos Diretores Nacionais será 
apresentada às Conferências Episcopais correspondentes para sua aprovação. 
 
Este ponto modifica os Estatutos atuais do Apostolado da Oração do ano de 1968. 
Peço que nos próximos meses se apresente uma atualização destes Estatutos em 
relação com processo de recriação que se está a levar a cabo. 
 

./. 
 
 
Aos Senhores Bispos 

 



Agradeço à Companhia de Jesus por continuar a acompanhar a recriação deste serviço 
da Igreja Católica. 
 
Agradeço à Virgem Maria que sempre nos diz “Façam tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 
5) e peço-lhes, por favor, que rezem por mim para estar atento ao que Deus quer e 
não ao que eu quero. Rezo por Vós. 
 
Que Jesus vos bendiga e a Virgem Santa vos cuide. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Original: Espanhol 


