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Santo Padre,  

 

Com grande tristeza pelos acontecimentos que circundam a Igreja e seu 

Pontificado, voltamos a entrar em contato com Sua Santidade, para trazê-lo 

com humildade nosso grande respeito e profunda solidariedade nestes 

momentos onde uma parte dos católicos questionam seu fazer e lhe dão as 

costas. 

Receba antes de tudo nosso agradecimento, Santo Padre, por sua enorme 

tarefa como padre e sacerdote que sabidamente nos tem guiado ao encontro 

de Deus, do próximo e da Igreja através de seu incansável trabalho, ajudando-

nos a conhecer melhor sua mensagem original e também suas preocupações, 

para que, das mãos de sua Santidade "... em todo amar e servir".  Há 

exatamente 4 anos hoje, nós lhe enviamos uma carta e uma oração onde 

comunicamos que, baseados na espiritualidade de nosso pai Fundador, o padre 

José Kentenich, seu amor e sua fidelidade com a Igreja, e a Aliança de Amor 

selada no dia 18 de outubro de 1914 com a Santíssima Virgem, - e selada 

posteriormente ao longo da história, nos cinco continentes, por milhares de 

pessoas -  nos atrevemos a fazer outra Aliança de Amor com sua Santidade, 

talvez intuindo que tempos muito difíceis chegariam para a Igreja e para o 

mundo, e também sem dúvida, porque nos sentíamos muito responsáveis 

dessas primeiras palavras suas como Papa da Igreja "rezem por mim". A Igreja 



não se constrói somente com um Papa, nós a construímos entre todos, e todos 

somos responsáveis de seu futuro. 

Não queremos julgar os males da Igreja, que sem dúvida se arrastam desde 

que esta existe. Cada século tem os seus. Tampouco queremos entrar nos 

polêmicos escritos e ferozes críticas que estão sendo feitas contra sua pessoa 

e seu pontificado. Queremos lhe enviar este ato de solidariedade da Igreja dos 

santos e daqueles que tentam ser. Seu amor pelos mais desfavorecidos, suas 

tentativas de desbloquear o poder político e econômico dentro e fora da Igreja 

que são fontes de tantas injustiças e sua profunda tristeza pelo pecado de 

abusos de todo o tipo que arrastam nosso tempo, bastam para nós estarmos 

perto de sua Santidade e fazer-lhe chegar nosso carinho e apoio. Sim Santo 

Padre. Sua Santidade com feitos concretos nos levou por momentos, que sem 

dúvida tentava-se viver nos primeiros séculos de nossa história, entre aquelas 

primeiras comunidades cristãs. Isso que sonhamos, mesmo que a estrada seja 

estreita e o horizonte escuro. Não desanime Santo Padre, porque entre os 

católicos, muitos o apóiam, rezam, esperam e necessitam de Sua Santidade. 

Com o poder Daquele a quem representa, com a ajuda da Santíssima Virgem e 

a oração de compromisso de muitos entre os que somos, os planos de Deus se 

cumprirão e vencerão o Mal. Vale a pena sua luta pela verdade, seus grandes 

pesares e seu caminhar com seu cetro na mão, e sua simples cruz no peito. 

Aceite, Papa Francisco, esta carta de carinho e solidariedade, como gesto de 

respeito e fidelidade, nesse amor que mostrou nosso Fundador, o padre José 

Kentenich, desde o campo de concentração de Dachau, ou desde seus 14 anos 

de exílio em Milwaukee. Necessitamos de ti. Seus fiéis aliados e filhos na fé, 

Soledad Menendez y César Fernandez Quintanilla  

Paz Leiva y Miguel Ángel Rubio  

Belén Olleros y Javier García  

María Inés Simionato y Pedro Dubié  

Rosario Viada y Alvaro Obando  

María José Martín y Juan Zaforas  

Sonsoles Sastre y Carlos Sainz de los Terreros  

María Romero y Dionisio Esteban  



Leonor Gil y Miguel Miralles  

Padre José María García Sepúlveda  

Marta Valdés y José Manuel García Hervás  

Pablo Crevillén y Cristina Abril  

Sara de la Vega y Ángel Luis Gómez  

Rosa Lobo y Eduardo Aymerich D.F  

Barbara De Franceschi y Eduardo Aymerich H.D  

 

 

 


