
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
AO NOVO EMBAIXADOR DO LESOTO JUNTO DA SANTA SÉ

POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CARTAS CREDENCIAIS

23 de março de 1984

 

Senhor Embaixador,

com prazer que apresento hoje a Vossa Excelência, as boas-vindas aqui ao Vaticano, e que
recebo as Cartas que o acreditam como Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Reino
do Lesoto. Agradeço as calorosas saudações que me apresentou da parte de Sua Majestade o
Rei Moshoeshoe II, e peço-lhe que exprima a Sua Majestade os meus melhores votos.

Ouvi com satisfação as palavras com que se referiu aos seus compatriotas pela assistência
material e espiritual que a Igreja católica lhes tem proporcionado. Espero que as relações de
amizade e cooperação já existentes sejam fortalecidas através do desempenho da missão que
acaba de receber.

Tal coma Vossa Excelência sublinhou, a missão primordial da Igreja é a de proclamar sempre a
mensagem de salvação revelada em Jesus Cristo, e de encorajar todos os crentes a agir segundo
os valores morais que se encontram naquela mensagem. Por isso, a Igreja está consciente de
que a fé religiosa nunca pode ser relegada para uma única dimensão da vida pessoal, mas deve,
pelo contrário permear toda a existência, como fonte de uma permanente motivação para servir a
Deus e aos irmãos na sociedade contemporânea. Por tal motivo, os Cristãos acreditam ser seu
dever a promoção dos mesmos direitos para todas as pessoas, a assistência aos que sofrem e
aos necessitados, e a utilização de suas energias na obra de reconciliação, de modo a tornar
possível uma fraternidade universal em Deus.

Estes objectivos correspondem aos anseios fundamentais do seu próprio país, tal como Vossa
Excelência descreveu. De facto, a Igreja junta-se a todos os homens e mulheres boa vontade na



tentativa de contribuir para o estabelecimento de uma ordem mundial baseada nos princípios da
justiça, da igualdade e do respeito mútuo.

Épois com grande esperança que lhe apresento os meus melhores votos para o sucesso da sua
missão. Rezo por que ela seja muito frutuosa. Que Deus o abençoe e ao povo do Lesoto com as
suas abundantes bênçãos e a sua graça.
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