
A Santa Sé

VIDEOMENSAGEM DO PAPA BENTO XVI
NO QUARTO CENTENÁRIO DA PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE DE S. TOMÁS DE AQUINO

EM MANILA [FILIPINAS]

Eminências, Excelências, Estimados amigos

É-me grato transmitir as minhas cordiais saudações aos estudantes, aos funcionários e aos ex-
alunos da Pontifícia Universidade de S. Tomás, enquanto se celebra o quarto centenário da sua
fundação. Trata-se de um acontecimento importante na vida da Igreja e, embora eu não possa
estar fisicamente convosco, tenho o prazer de me dirigir a vós pessoalmente deste modo, unindo-
me a vós em espírito, transmitindo a todos vós as minhas carinhosas felicitações por esta fausta
ocasião.

Écom gratidão que recordo os numerosos sacerdotes, religiosos e leigos que, na Universidade de
S. Tomás, transmitiram a gerações de filipinos a fé, o conhecimento e a sabedoria que se
encontram nas ciências religiosas e seculares. Em particular, presto homenagem à memória do
vosso fundador, o bispo D. Miguel de Benavides, e à grande obra dos Dominicanos, que guiaram
a instituição através dos numerosos desafios dos últimos quatro séculos. Como sabeis, a
Universidade de S. Tomás é o instituto para a educação católica superior mais antigo do Extremo
Oriente e continua a desempenhar um papel muito importante na Igreja em toda essa região.
Estou convicto de que, tendo presente a fé a razão, que fazem sempre parte de uma abordagem
verdadeiramente completa da educação, a vossa Universidade continuará a contribuir para o
enriquecimento intelectual, espiritual e cultural das Filipinas e também de outros países. Rezo
inclusive a fim de que procureis sempre um conhecimento das questões humanas e divinas, à luz
daquela iluminação última que se encontra na pessoa de Jesus Cristo (cf. Jo 8, 12).

Invocando a sábia intercessão do vosso padroeiro celeste, S. Tomás de Aquino, concedo-vos de
bom grado a Bênção apostólica como penhor de graça e de paz.

BENEDICTUS PP. XVI
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