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MENSAGEM DO PAPA JOÃO PAULO II
AO POVO DA COREIA ANTES DA VIAGEM APOSTÓLICA

 

Amado povo da Coreia

O meu primeiro anelo é desejar-vos abundantes bênçãos de alegria e paz neste período pascal,
em que os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus Cristo da morte. Mas Jesus Cristo não
existe só para aqueles que são cristãos. Sacrificando a sua vida por amor de todos, Jesus Cristo
venceu o pecado e a morte, para que todos tenham a vida eterna. E assim, nestes, dias de
Páscoa, todos nós exultamos com a sua paz, a verdadeira paz por que toda a humanidade
anseia.

Daqui a poucos dias partirei para uma longa viagem a fim de ir ter convosco. Desde agora o meu
coração está na Coreia. Penso constantemente em vós nestes dias e rezo por vós.

Mais uma vez parto de Roma como um peregrino, para ir à Coreia, como um amigo de todos vós
e como um apóstolo de paz.

Obviamente, sendo aquele a quem está confiada a tarefa de servir a Igreja católica inteira, vou
sobretudo para fazer o que se chama a Visita Pastoral, a fim de estreitar os laços com a Igreja
local. Mas ao mesmo tempo vou compartilhar os sofrimentos e as esperanças de todo o povo da
península coreana, e peço de todo o coração por que, brevemente. todos vós possais estar
reunidos como uma família que se ama, e tenhais a possibilidade de viver em harmonia e em paz.

Oxalá a vossa terra, que sofreu tanto em consequência da discórdia que aflige toda a
humanidade, possa agora tornar-se um símbolo de humanidade reconciliada no amor. Que
maravilhosa seria esta transformação!

Nesta altura, assim como a Igreja católica, no seu Bicentenário, se esforça por aprofundar a sua
fé sob o lema "Uma Luz para Esta Terra", oxalá que também a população inteira da vossa terra



viva de tal modo que se torne uma luz para as nações do mundo. Esta, amado povo da Coreia, é
a minha fervorosa prece ao nosso Deus amoroso e misericordioso.

De novo, desejo a todos vós e às vossas famílias a paz duradoura e a alegria de Jesus
Ressuscitado.
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