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VATICANO - MENSAGEM DO SANTO PADRE AOS PARTICIPANTES DO
CONGRESSO INTERNACIONAL TOMISTA: “UMA PRIORIDADE DA NOVA
EVANGELIZAÇÃO É AQUELA DE AJUDAR O HOMEM DO NOSSO TEMPO A
ENCONTRAR CRISTO PESSOALMENTE, A VIVER COM ELE E PARA ELE”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Em ocasião do Congresso Internacional Tomista, promovido pela
Pontifícia Academia de São Tomás e pela Sociedade internacional Tomás de Aquino, o Santo Padre enviou uma
mensagem aos partcipantes. O Congresso, que tem por tema “O humanismo cristãos no terceiro milênio” pretende
examinar o contributo específico que São Tomás pode oferecer, no início do Novo Milênio, à compreensão e à
realização do humanismo cristãos.
“Se é verdade que a primeira parte de sua grande obra, a Summa Theologiae, é toda centrada em Deus, é também
verdade que a segunda parte, mais inovadora e ampla, se ocupa diretamente do longo itinerário do homem em
direção a Deus – escreve o Santo Padre na Mensagem. Nesta, a pessoa humana é considerada protagonista de um
preciso desígnio divino, para o qual foi dotada de muitos talentos naturais, mas também sobrenaturais. Graças a
estes, é possível ao homem corresponder à vocação que lhe foi reservada em Jesus Cristo, verdadeiro homem e
verdadeiro Deus. Na terceira parte, São Tomás lembra que o verbo encarnado, justamente porque é verdadeiro
homem, revela em si mesmo a dignidade de cada criatura humana e constitui a via de retorno de todo o cosmo ao
seu princípio que é Deus. Cristo é portanto a verdadeira via do homem”.
o humanismo de São Tomás gira entorno desta intuição fundamental: “o homem vem de Deus e a ele deve
retornar”...”O tempo é o âmbito no qual ele pode cumprir esta nobre missão, aproveitando as oportunidades que
lhe são oferecidas, seja no plano natural seja no plano da graça. Deus sendo o criador, quis confiar as suas
criaturas, inteligentes e livres, a tarefa de completar a sua obra com o trabalho”.
O cristão é consciente que o futuro da humanidade e do mundo está nas mãos da providência, mas sabe também
que Deus, movido pelo amor que tem pelo homem, pede a sua colaboração para melhorar e para governar os
acontecimentos da história. “Neste nada fácil começo do terceiro milênio, muitos percebem, com clareza e até
sofrimento, a necessidade de mestres e testemunhas que sejam capazes de indicar válidos percursos em direção a
um mundo mais digno do homem – destaca o Papa. Cabe aos cristãos a tarefa histórica de propor em Cristo “a
via” sobre a qual avançar em direção a esta nova humanidade, que está no projeto de Deus. É claro que uma das
prioridade da nova evangelização é justamente aquela de ajudar o homem do nosso tempo e encontrá-lo
pessoalmente e a viver com Ele e para Ele”.
O texto integral da Mensagem do Santo padre, em italiano, está disponível em nosso site www.fides.org.
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