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VATICANO - AUDIÊNCIA DO PAPA AOS DOCENTES E ESTUDANTES DA
LATERANENSE: “A MENSAGEM DO EVANGELHO É PARA O HOMEM DE CADA
RAÇA E CULTURA, PARA QUE SEJA FAROL DE LUZ E DE SALVAÇÃO NAS
DIVERSAS SITUAÇÕES EM QUE SE ENCONTRA A VIVER”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Sábado, 9 de maio, o Santo Padre João Paulo II recebeu em audiência na
Sala Paulo VI no Vaticano, os participantes do congresso internacional promovido pela pontifícia universidade
Lateranense com o tema: “João Paulo II: XXV anos de Pontificado. A Igreja a serviço do homem”. “ Recordo as
três visitas que Deus me permitiu de cumprir no vosso Ateneu no curso destes anos – disse o Santo padre em seu
discurso -. Cada encontro deste gênero desperta em meu ânimo a lembrança das experiências vividas no ensino
acadêmico em Cracóvia e em Lublin...Em cada fase e etapa da vida universitária e do ministério pastoral, um dos
pontos essenciais de referência foi para mim a atenção à pessoa, posta no centro de cada pesquisa filosófica e
teológica”.
Lembrando de quanto escrevia em sua primeira Encíclica Redemptor hominis (n. 14) – “Este homem é a primeira
estrada que a Igreja deve percorrer no cumprimento da sua missão: ele é a primeira e fundamental via da igreja,
via traçada por Cristo mesmo, via que imutavelmente passa através do mistério da encarnação e da redenção”) o
Santo Padre destacou: “ a mensagem do Evangelho é para o homem de cada raça e cultura, para que seja farol de
luz e de salvação nas diversas situações em que se encontra a viver. Este perene serviço à verdade do homem
apaixona quantos têm no coração que ele conheça sempre mais a si mesmo e perceba, com crescente consciência,
a aspiração de encontrar cristo, plena realização do homem. Eis um vasto campo de ação também para vós, que
pretendem contribuir com dinamismo missionário a individuar novas estradas para a evangelização das culturas”.
Por fim o Papa lembrou que a Pontifícia Universidade Lateranense como os outros centros de estudos
eclesiásticos e religiosos, “constitui uma singular palco no qual diversas gerações de “apóstolos” podem fazer
uma experiência pessoal de Cristo, aprofundando o conhecimento e preparando-se a ser testemunhas de seu amor
no mistério pastoral”.(S.L) (Agência Fides 12/5/2003)
> LINKS
O discurso integral do Santo Padre está disponível em nosso site.:
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/udienza_pul100503.html:
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