A Santa Sé

MENSAGEM VÍDEO DO PAPA FRANCISCO
POR OCASIÃO DA VIAGEM APOSTÓLICA À TAILÂNDIA
[19 - 23 DE NOVEMBRO DE 2019]
[Multimídia]

Prezados amigos!
Na vigília da minha Viagem Apostólica à Tailândia, saúdo-vos com grande afeto.
Sei que, como Nação multiétnica e multiforme, com ricas tradições espirituais e culturais, a
Tailândia tem trabalhado arduamente para promover a harmonia e a coexistência pacífica, não só
entre o seu povo, mas também em toda a região do sudeste asiático. Neste mundo que muitas
vezes experimenta a discórdia, a divisão e a exclusão, este compromisso de forjar uma unidade
respeitosa da dignidade de cada homem, mulher e criança pode servir de inspiração para os
esforços que as pessoas de boa vontade em todo o mundo fazem para promover um
desenvolvimento grande e verdadeiro da nossa família humana, na solidariedade e na justiça, e
vivendo em paz.
Durante a minha viagem, terei a oportunidade de me reunir com a comunidade católica da
Tailândia para a encorajar na sua fé e na contribuição que oferecem à sociedade inteira. Sois
tailandeses e deveis trabalhar pela vossa pátria. Espero fortalecer também os vínculos de
amizade que partilhamos com muitos irmãos e irmãs budistas que testemunham eloquentemente
os valores da tolerância e da harmonia, que são tão caraterísticos do vosso povo. Estou convicto
de que a minha visita ajudará a ressaltar a importância do diálogo inter-religioso, da compreensão
mútua e da cooperação fraterna, especialmente ao serviço dos pobres, dos mais necessitados e
ao serviço da paz: neste momento precisamos de trabalhar muito pela paz!
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Sei que muitas pessoas estão a preparar a minha visita e agradeço-lhes do fundo do coração.
Caros amigos, nestes dias lembro-me de todos vós nas minhas orações. Rezo por vós, pelas
vossas famílias, pela vossa pátria; e, por favor, peço-vos que rezeis também por mim. Obrigado!
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