
A Santa Sé

MENSAGEM DO SANTO PADRE PAPA PAULO VI
PELOS 300 ANOS DA DIOCESE DE OLINDA

Quinta-feira, 7 de outubro de 1976

 

Queridos Irmãos e Filhos

Há três séculos era criado o Bispado de Pernambuco. O «grão de mostarda» do Reino dos céus,
tornado árvore, começava a estender seus ramos pelo Nordeste do dilecto Brasil.

Hoje, de Olinda, sobem hosanas de gratidão a Deus, ao ser evocada a efeméride. Estamos em
espírito, também Nós, nessa prece gratulatória.

Saudamos o Senhor Arcebispo Metropolita, com os demais Pastores que, fraternalmente, se
reuniram nestas celebrações tricentenárias. E, saudando a actual Arquidiocese de Olinda e
Recife, saudamos as queridas gentes do Nordeste brasileiro, com a sua conhecida religiosidade,
e o reflexo do rosto de Cristo estampado em suas existências, na bivalente e paradoxal
expressão do discurso das bem-aventuranças (Cfr. Matth. 5-7).

Nestas gentes, vemos já a «boa semente» caída em «terra fértil» a mostrar seus frutos, entre
urna «massa levedada» pelo «fermento» da Boa Nova; mas, para muitos, é apelo ainda não
ouvido o do «tesouro escondido», da «pérola rara» da Salvação em Cristo, que veio para ser
«uma grande alegria para todo o povo» (Luc. 2, 10).

Sabemos que, das indicações válidas de três séculos de história se estão buscando novos
«caminhos para a Evangelização» presente e futura das terras do Nordeste brasileiro. Pois bem:
com o Nosso benevolente estímulo, o voto de que, sem indiferença perante «quem é fraco», ou
«sofre escândalo» (Cfr. 2 Cor. 11, 29); ocupe vossos pensamentos sobretudo edificar a Igreja,
construindo um mundo mais fraterno, na «fé, esperança e caridade, estas três coisas. A maior
delas, porém, é a caridade» (1 Cor. 13. 13). E o «Deus da paz estará convosco», como



imploramos de todo o coração, ao abençoar-vos:

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém!
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