
A Santa Sé

PAPA JOÃO PAULO IIANGELUSCastel Gandolfo

Quarta-feira, 23 de Setembro de 1981 Desejo em primeiro lugar dirigir-vos a minha cordial saudação e
exprimir-vos as boas-vindas a este encontro de prece e de comunhão eclesial.Como sabeis, na
segunda-feira passada, Festa de São Mateus, Apóstolo e Evangelista, a sagrada liturgia propôs à
nossa meditação a figura deste "escriba sábio" que soube tão maravilhosamente viver e ensinar
as palavras do Senhor. Atraído pelo convite do Mestre a segui-1'O, ele sem demora "levantou-se
e seguiu-O" (Mt 9, 9). Daquele instante em diante houve uma radical mudança na sua vida, no
seu modo de pensar e de agir. Ele fez-se discípulo de Jesus e anunciou aquele Evangelho, por
ele escrito, no qual o cristão é apresentado sobretudo como um seguidor de Cristo, alguém que
está consciente dos compromissos que para ele derivam da aceitação do Evangelho e os assume
com coragem até ao heroísmo, porque seguir a Jesus prevalece sobre qualquer outro
dever.Recordareis as palavras de Jesus: "Nem todo o que diz: Senhor, Senhor, entrará no reino
dos Céus, mas sim aquele que faz a vontade de Meu Pai" (cf. Mt 7, 21).Neste momento de
retomada dos compromissos espirituais e sociais, oxalá nos obtenha o Senhor, mediante a
intercessão da Sua Mãe Santíssima e de São Mateus, que consagrou toda a sua vida à causa da
fé cristã, sabermos traduzir na prática os ensinamentos do Evangelho e testemunharmos
corajosamente a nossa fé, no meio da sociedade contemporânea da qual fazemos parte.Para isto
vos sirva de conforto a Bênção Apostólica, que agora efusivamente concedo a todos de
coração.
Depois do AngelusAos peregrinos de língua portuguesaSaúdo afectuosamente os peregrinos e
ouvintes de língua portuguesa. O mundo de hoje, tão convulso, necessita de cada um de vós.
Não cedais à indolência, à preguiça.Trabalhai. O homem realiza-se mediante o trabalho, que é de
per si criativo, educativo, meritório. Ainda que não tivésseis necessidades económicas, trabalhai
com entusiasmo. Assim construís um mundo melhor, obedeceis à vontade de Deus e preparais
uma eternidade feliz em penhor do que vos dou a Bênção Apostólica. © Copyright 1981 - Libreria
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