
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 A UM GRUPO DE FIÉIS DA TAILÂNDIA

Sala do Consistório
Segunda-feira, 2 de Maio de 1983

 

Meus caros Amigos

Viestes a Roma para assistir à solene e significativa cerimónia de ontem em que o Cardeal
Michael Michai Kitbunchu tomou posse da sua Igreja Titular de São Lourenço em Panisperna.

Nesta ocasião desejastes encontrar-vos com o Papa, e sem dúvida estou imensamente contente
em passar estes momentos demasiado breves convosco. Saúdo cada um de vós: os Bispos, os
sacerdotes, os religiosos e os leigos, homens e mulheres, que se encontram aqui. Representais a
Igreja inteira da Tailândia. Junto do túmulo de São Pedro manifestais a vibrante vida espiritual e o
compromisso evangélico de todos os vossos irmãos e irmãs na família de Deus.

Quando voltardes para a Pátria levareis convosco as recordações desta visita. Oxalá ela seja
para cada um de vós um premente convite a "que andeis de maneira digna do chamamento que
recebestes",- como São Paulo nos recomenda (Ef. 4, 1). Oxalá os ministros do Senhor na vossa
terra guiem o povo de Deus para o conhecimento e a santidade com toda a solicitude e
generosidade e alegria espiritual. Oxalá os leigos, mediante a sua actividade secular, se ajudem
mutuamente a conseguir uma vida mais santa, de modo que o mundo se impregne do espírito de
Cristo e atinja o seu fim na justiça, na caridade e na paz (cf. Lumen gentium. 36).

Meus irmãos e irmãs, agradeço-vos a vossa cordial visita. Peço-vos que rezeis pela Igreja e pelas
muitas dificuldades da família humana. Rezai por mim. Por meu lado, encomendo todos vós ao
amor de nosso Senhor Jesus Cristo e à intercessão de Maria, que veneramos de modo especial
neste mês de Maio.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html


Invoco paz, harmonia e bem-estar para o vosso País e os seus Governantes. Deus abençoe a
Tailândia.
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