A Santa Sé

JOÃO PAULO II

ANGELUS
Domingo, 21 de Novembro de 2004

1. Hoje, último domingo do ano litúrgico, celebra-se a solenidade de Cristo Rei do universo.
Para Ele olhavam os Padres do Concílio Vaticano II quando, a 21 de Novembro de há quarenta
anos, promulgaram a Constituição dogmática que começa com as palavras Lumem gentium cum

sit Christus, "Sendo Cristo a luz dos povos".
A Lumen gentium marcou uma etapa no percurso da Igreja pelos caminhos do mundo
contemporâneo e estimulou o Povo de Deus a assumir com mais decisão as suas
responsabilidades na edificação daquele Reino que só terá o seu pleno cumprimento no além da
história.
2. De facto, a animação evangélica da ordem temporal é um dever de cada baptizado, em
particular dos fiéis leigos (cf. Lumen gentium, 31, 35, 36, 38, etc.). Subsídio útil para esta sua
missão é também o Compêndio da Doutrina social da Igreja, publicado precisamente este ano
pelo Pontifício Conselho "Justiça e Paz", ao qual renovo a minha gratidão.
3. Contudo, qualquer compromisso humano para alcançar a finalidade, deve ser apoiado pela
oração. Celebra-se hoje a Jornada "pro Orantibus". Confio a Maria Santíssima as comunidades
de vida contemplativa, que saúdo com afecto. Nunca falte a estes nossos irmãos e irmãs o apoio
espiritual e material de todos os fiéis.

Depois do Angelus
Celebra-se hoje na Itália o Dia das Migrações, sobre o tema: "O mundo como uma casa: da
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desconfiança ao acolhimento". Saúdo todos os migrantes e quantos os acompanham no caminho
de fé e de fraternidade. Deus vos abençoe!
Saúdo os peregrinos de língua espanhola, particularmente os das dioceses de Huelva. Fiéis a
Cristo, Rei do universo, anunciai o Evangelho! Feliz domingo!
Saúdo os peregrinos de lingua italiana, de modo especial o grupo paroquial de Nimis, com os
amigos de Lannach-Graz (Áustria), o grupo da paróquia Santos Pedro e Paulo de Pescasseroli, o
Coro "Fogolar Furlan" de Milão e os fiéis provenientes de Ancona, Loreto, Aprutino e Avezzano.
A todos desejo bom domingo.
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