
A Santa Sé

MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
 AO BISPO DE ESSEN (ALEMANHA)

 POR OCASIÃO DO CINQUENTENÁRIO
DA OBRA DE AJUDA ADVENIAT

 

Ao meu venerado Irmão D. Franz-Josef Overbeck
Bispo de Essen

Com alegria tomo conhecimento de que nestes dias a Obra de Ajuda Adveniat celebra o seu
quinquagésimo aniversário, e a quantos forem a Essen para tal ocasião, transmito afectuosas
saudações e bênçãos.

Durante o tempo de Advento de 1961 os Bispos alemães destinaram pela primeira vez a colecta
de Natal, realizada em todo o território federal, aos programas pastorais da Igreja na América
Latina. Precisamente desta relação fiel entre a Igreja na Alemanha e os irmãos e as irmãs da
América do Sul e Central nasceu a Obra de Ajuda Adveniat. Com as suas doações generosas e o
seu empenho incondicionado, os católicos alemães realizaram inúmeros projectos de assistência
nos países da América Latina. Esta expressão generosa da Cáritas cristã merece um
reconhecimento sincero.

O nome Adveniat é o programa. Com efeito, a Obra tomou o nome da imploração do Pai-Nosso,
Adveniat regnum tuum, «Venha a nós o vosso Reino». O Reino de Deus é introduzido no meio de
nós pela encarnação de Jesus e, do mesmo modo, os cristãos são chamados a colaborar para a
edificação de tal Reino. Neste sentido, Adveniat permite ao rosto de Cristo, humano e divino,
resplandecer cada vez mais na América Latina e coopera decididamente para o desenvolvimento
de uma sociedade vital e digna de ser vivida na justiça e na paz. Através de inúmeros projectos
sociocaritativos e programas de formação, pessoas pobres e necessitadas receberam uma
grande assistência. A colaboração para o Reino de Deus tem uma dimensão essencialmente
espiritual. No Pai-Nosso, Cristo ensina-nos a rezar pelo advento do Reino. Não o podemos
simplesmente realizar, porque é sobretudo um dom. O Reino de Deus e a obra de Cristo



caminham juntos. Ele desenvolve-se quando, através do anúncio da Boa Nova e a celebração
dos sacramentos, se verifica o encontro com Ele, o Redentor e Salvador dos homens. Ele mesmo
é a fonte da paz e o doador da salvação. Ele não permite que o nosso esforço social permaneça
meramente material, exterior e vazio, mas completa-o a partir de dentro, com espírito e vida. A
Obra de Ajuda Adveniat tenciona dirigir-se sempre ao homem na sua totalidade, nas suas
necessidades naturais e sobrenaturais. Só então o Reino de Deus nasce verdadeiramente entre
nós.

Já o beato Papa João XXIII, na sua carta de 11 de Janeiro de 1961 aos bispos da Alemanha,
agradecia a sábia decisão de «ajudar a América Latina». Hoje, desejo renovar este
agradecimento e transmitir-vos, bem como a todos os católicos na Alemanha, um Vergelt’s Gott
do íntimo do coração, por estes cinquenta anos de assistência profícua. Acompanho de bom
grado o ulterior trabalho de Adveniat em prol das populações na América Latina com a minha
oração, de modo particular a Nossa Senhora de Guadalupe, assim como aos santos padroeiros
da América Latina. Concedo-vos de coração a Bênção apostólica.

Vaticano, 4 de Outubro de 2011.
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