A Santa Sé

AUDIÊNCIAS ESPECIAIS ÀS DELEGAÇÕES DAS DIOCESES DOS NEO-CARDEAIS

SAUDAÇÃO DO PAPA JOÃO PAULO II
AOS PEREGRINOS DA VENEZUELA
Sala Clementina
Sexta-feira, 4 de Fevereiro de 1983

Senhor Cardeal
Senhores Bispos
Queridos irmãos e irmãs
A todos e a cada um saúdo cordialmente no Senhor!
Alegro-me de vos ver aqui, em companhia e em comunhão de sentimentos com o novo Cardeal
Arcebispo de Caracas, José Ali Lebrún Moratinos. A vossa presença, numerosa e distinta, fala
por si só da estima, afecto e simpatia que, como testemunho de gratidão, nutris no vosso íntimo
por este prestigioso pastor da Igreja na Venezuela, da qual é agora digníssimo representante, no
Sacro Colégio Cardinalício.
Não necessita enumerar neste momento as qualidades e virtudes que adornam o Cardeal Lebrún,
porque são sobejamente conhecidas por vós. Baste recordar a sua extraordinária sensibilidade,
que o levou a estar sempre — solicito, bondoso e serviçal — no meio do povo fiel, partilhando as
suas alegrias e sofrimentos, as suas dificuldades e esperanças.
Como em todas as coisas da Igreja, nesta distinção, haveis de ver sobretudo um dom de Deus, que obriga ainda mais a população de Caracas e da Venezuela a mostrar perante o mundo um
genuíno e crescente espírito de comunhão em toda a classe de bens, naturais e espirituais. Por
isso mesmo, espero — e assim o peço ao Senhor — que as iniciativas e desvelos pastorais do
Cardeal Lebrún, em união com todo o Episcopado venezuelano, encontrem sempre pronto
acolhimento no vosso coração, como orientação segura para as actividades da vossa vida

2
quotidiana.
A Vossa Eminência, Senhor Cardeal, está confiado na sua sede de Caracas o cuidado de uma
importante parcela do Povo de Deus. Para estímulo do seu já generoso serviço à Igreja, quero
dirigir-lhe as confortantes palavras de São Paulo: "o lavrador que se afadiga é o que tem direito a
participar primeiro os frutos. Entende o que te quero dizer: o Senhor há-de conceder-te a
compreensão de tudo" (2 Tim. 2, 6-7):
Com a minha Bênção Apostólica, que de coração dou aos presentes, às vossas famílias e a todos
os amadíssimos filhos venezuelanos.
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