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Amados irmãos e irmãs
do Camboja!
Épara mim uma grande alegria chegar até vós através da oração e do coração, e poder dirigir-vos
a minha saudação calorosa quando estais reunidos em volta dos vossos pastores para celebrar o
cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II e o vigésimo do Catecismo da Igreja Católica.
Faço votos por que a tradução em língua cambojana dos documentos conciliares e deste

Catecismo, que recebeis nesta ocasião, vos permita conhecer melhor o ensinamento da Igreja e
crescer na fé.
Neste Ano da fé, convido-vos a manter o olhar fixo na pessoa de Jesus Cristo que está na origem
e no fim da nossa fé (cf. Hb 12, 2) e a reafirmar que Ele é Boa Nova para o mundo de hoje. Nele
os exemplos de fé que marcaram a nossa história, encontram a sua luz plena. De igual modo,
recordando-me do período de perturbações que fizeram precipitar o vosso país nas trevas,
gostaria de frisar o modo como a fé, a coragem e a perseverança dos vossos pastores e de
numerosos dos vossos irmãos e irmãs cristãos, dentre os quais muitos encontraram a morte,
constituem um testemunho nobre prestado à verdade do Evangelho. E este testemunho tornou-se
uma força espiritual inestimável para reconstruir a comunidade eclesial no vosso país. Hoje, os
numerosos catecúmenos e baptimo de pessoas adultas manifestam o vosso dinamismo e são um
sinal feliz da presença concreta de Deus em vós.
Amados irmãos e irmãs, no seguimento do apóstolo Paulo, exorto-vos «a conservar a unidade do
Espírito no vínculo da paz» (Ef 4, 3). Tende a certeza da oração dos vossos irmãos e irmãs, cujo
sangue foi derramado nos arrozais! Sede fermento na massa da vossa sociedade, dando
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testemunho da caridade de Cristo por todos, construindo vínculos de fraternidade com os
membros das outras tradições religiosas e percorrendo os caminhos da justiça e da misericórdia.
Estimados jovens, meus amigos que fostes baptizados ao longo destes últimos anos, não
esqueçais que a Igreja é a vossa família; ela conta convosco para dar testemunho da Vida e do
Amor que vós descobristes em Jesus. Rezo por vós e convido-vos a ser discípulos generosos de
Cristo.
E vós, seminaristas e sacerdotes cambojanos, sois o sinal dos germes da Igreja que se edifica. A
vossa vida oferecida e a vossa oração constituem uma fonte de esperança; que elas sejam
também um convite a outros jovens, para que também eles ofereçam a sua vida como presbíteros
segundo o coração de Deus.
Missionários, religiosos, religiosas e leigos consagrados, vindos dos cinco continentes, sede o
bonito sinal da comunhão eclesial ao redor dos vossos pastores, a fim de que a vossa
fraternidade, na diversidade dos vossos carismas, conduza ao encontro de Jesus Cristo muitas
das pessoas que vós servis e amais zelozamente.
E todos vós, que procurais Deus, perseverai e estai certos de que Cristo vos ama e vos oferece a
sua paz!
Amados irmãos e irmãs, pastores e fiéis cambojanos, que a Virgem Maria, Nossa Senhora do
Mekong, na sua humildade e fidelidade à vontade do Senhor, vos ilumine durante todo este Ano

da fé. Estai certos de que me recordo de vós na oração, e concedo a todos de coração uma
afectuosa Bênção Apostólica!
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