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Caríssimos Irmãos e Irmãs!

1. No próximo domingo celebrar-se-á o Dia Missionário Mundial, que tem por tema "O Pai:
nascente do empenho apostólico da Igreja".

No coração de Deus, abismo de amor infinito, tem origem a missão de Cristo, o qual, ao aparecer
aos Apóstolos na tarde da Páscoa, lhes transmitiu a sua mesma missão: "Assim como o Pai Me
enviou, também Eu vos envio a vós" (Jo 20, 21). Assim como Pai enviou o Filho, de igual modo o
Filho envia a Igreja até aos extremos confins da terra. Trata-se duma única missão, de uma única
mensagem de salvação, que parte de Deus e é destinada a todo o homem, a fim de que, remido
do pecado, se torne filho de Deus.

2. A Igreja não cessa de anunciar ao mundo a paternidade de Deus com a pregação e com o
testemunho dos seus filhos. Com efeito, a evangelização é corroborada e tornada crível pela
santidade dos cristãos e de comunidades eclesiais, que se esforçam por viver como autênticos
filhos de Deus, pondo em prática o dúplice mandamento do amor.
Penso nos numerosos missionários, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos, que em todos os
recantos da terra são testemunhas de Cristo entre não poucas dificuldades e, às vezes, pagam
com o sangue a fidelidade à sua missão. Jamais falte a estes nossos irmãos e irmãs o apoio
espiritual e material das nossas Comunidades.

3. O Dia Missionário Mundial convida todos os crentes a serem missionários no próprio ambiente
de vida. Várias são, de facto, as funções na Igreja, mas única é a missão. É com este espírito que
também eu procuro exercer o ministério apostólico, que a Providência divina me confiou no dia 16



de Outubro de 1978. Enquanto de coração agradeço a quantos, nesta circunstância, me
renovaram ardentes votos de felicitações e me asseguraram a sua lembrança ao Senhor, peço a
todos que continuem a acompanhar-me com a oração, para que eu possa prosseguir com
fidelidade este serviço à Igreja de Roma e ao inteiro povo cristão.

A Maria renovo a total consagração da minha pessoa, da minha missão e da inteira Igreja, da
qual Ela é Mãe terna e solícita.

Com estes sentimentos, dirijamo-nos agora a Ela com a recitação do Angelus.

 

 

Depois de ter dado a Bênção Apostólica aos milhares de peregrinos presentes na Praça de São
Pedro, João Paulo II assim se expressou em francês, inglês e italiano.

Jornada Mundial da Eliminação da Miséria

Écelebrada hoje a Jornada Mundial da Eliminação da Miséria, lançada pelo Padre Wresinski e
reconhecida pelas Nações Unidas. Neste último ano preparatório para o Grande Jubileu, que é
consagrado ao Pai misericordioso e à caridade, exprimo a minha proximidade espiritual a todas
as pessoas que vivem em situações de pobreza extrema.

Deus ouve o clamor dos pobres. Vós, que sofreis e esperais, Cristo está convosco, pois Ele luta
ao lado daqueles que são injuriados na sua dignidade. A Igreja está convosco nos vossos
esforços quotidianos para construir as vossas famílias e nelas fazer crescer os vossos filhos.
Faço apelo também aos responsáveis das nações, a todos os discípulos de Cristo e aos homens
de boa vontade para que se empenhem, de maneira sempre mais intensa, por exterminar a
extrema pobreza, sustentando os esforços daqueles que lutam contra a miséria em que se
encontram e de quantos apoiam, por trabalhar com ardor para a criação duma cultura de
solidariedade e duma sociedade onde cada um tenha o seu lugar, no respeito pelos princípios de
justiça, paz, fraternidade e caridade.

Saúdo todos os peregrinos e visitantes de língua inglesa presentes nesta oração mariana. Faço
extensiva uma especial saudação aos membros da Liga Antidifamação, provenientes de Denver,
Colorado. Deus abençoe todos vós!

Em preparação para o Encontro Mundial da Juventude
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Hoje, na Diocese de Roma, celebra-se uma especial jornada de sensibilização e de oração em
preparação para o Encontro Mundial da Juventude, que terá lugar de 15 a 20 de Agosto do Ano
2000. Convido os romanos a predisporem um acolhimento generoso - também nas próprias casas
- para os inúmeros jovens que, de todas as partes do mundo, virão a esta nossa Cidade. Peço
aos jovens que prossigam com entusiasmo o caminho rumo a este grande evento eclesial, que
será, por excelência, o seu Jubileu.

Confiemos a Maria, Salus populi romani, o bom êxito deste importante encontro.

O "Sino da Paz"

Acolho com afecto os "Meninos albaneses embaixadores de paz", com os missionários e os
educadores, e é-me grato benzer o "Sino da Paz", realizado com os cartuxos recolhidos na região
albanesa da Zadrima, e que será colocado na praça central de Tirana no dia 1 de Janeiro de
2000.
Saúdo, além disso, os membros da associação "Giovane Montagna", os quais, no espírito do
Beato Pier Giorgio Frassati, percorreram a pé um antigo "caminho dos peregrinos", desde os
Alpes até Roma.

Saúdo cordialmente todos os outros peregrinos presentes, e a cada um desejo um bom domingo.
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