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Catequese sobre a Viagem Apostólica à Tailândia e Japão 

Locutor:

Queridos irmãos e irmãs, confiemos à bondade e misericórdia de Deus os povos da Tailândia e
do Japão, que acabo de visitar. Desejo renovar aqui o meu agradecimento às autoridades e aos
bispos de ambos os países, que me convidaram e acolheram com grande solicitude e amizade, e
aos respetivos povos para quem imploro, de Deus, paz e prosperidade. Na Tailândia, pude
encorajar os esforços em prol da harmonia entre as diversas componentes da Nação, com votos
de que o progresso económico possa beneficiar a todos e se ponha termo à praga social que é a
exploração sobretudo de mulheres e menores. Está seriamente empenhada nisto a Igreja local,
cujo testemunho passa também através das suas obras ao serviço dos doentes e marginalizados.
Na Eucaristia e sucessivo encontro com os jovens, pudemos sentir como a nova família formada
por Jesus inclua também os rostos e as vozes do povo tailandês. Depois, sob o lema «proteger
toda a vida», visitei o Japão, cujo povo traz gravadas na alma os estigmas das terríveis explosões
atómicas de Hiroxima e Nagasáqui. Lá pude rezar, encontrar alguns sobreviventes e familiares
das vítimas e reiterar uma firme condenação das armas nucleares, denunciando também a
hipocrisia de se falar de paz e, ao mesmo tempo, construir tais bombas e vendê-las. O povo
japonês, depois daquela tragédia, demonstrou uma capacidade extraordinária de lutar pela vida; e
o mesmo haveria de fazer em 2011, o ano do tríplice desastre: o terremoto, o tsunami e o
incidente na central nuclear de Fukushima. Para proteger a vida, toda a vida, é preciso amá-la; e
hoje uma grave ameaça nos países mais desenvolvidos é a perda do sentido da vida e do amor à
vida. E as primeiras vítimas deste vazio são os jovens. A abundância de recursos não basta; é
preciso o amor de Deus Pai, que Jesus Cristo nos trouxe e oferece.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo di allievi
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dell’Accademia della Polizia Civile, dello Stato di San Paolo, e i fedeli della parrocchia Sacro
Cuore di Gesù, in Petrópolis. Il Signore vi benedica, perché dovunque siate faro di luce del
Vangelo per tutti. Possa questo pellegrinaggio rinvigorire, nei vostri cuori, il sentire e il vivere con
la Chiesa. La Madonna vi accompagni e protegga voi tutti e i vostri cari!

Locutor:

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em particular o grupo de alunos da
Academia da Polícia Civil, do Estado de São Paulo, e os fiéis da paróquia Sagrado Coração de
Jesus, em Petrópolis. Que o Senhor vos abençoe, para serdes em toda a parte farol de luz do
Evangelho para todos. Possa esta peregrinação fortalecer, nos vossos corações, o sentir e o viver
com a Igreja. Nossa Senhora vos acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos.
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