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PARA A CELEBRAÇÃO DO CONGRESSO
 MISSIONÁRIO INTERNACIONAL EM MANILA

 

Ao Nosso Venerável Irmão
AGNELO ROSSI
Cardeal da Santa Igreja Romana
e Prefeito da Sagrada Congregação para a Evangelização dos Povos

Dentro em breve vai a cidade de Manila atrair a atenção e os olhares da Igreja de Deus, sempre a
arder em zelo missionário. Celebrará o quarto centenário do estabelecimento da sua
circunscrição eclesiástica e, ao mesmo tempo, em coincidência bem escolhida, receberá com
alegria, no princípio do mês de Dezembro, os numerosos participantes no Congresso Missionário
Internacional, o primeiro a realizar-se na Ásia. Por isso, com o maior interesse desde já prevemos
Nós não apenas esse feliz acontecimento da Arquidiocese de Manila, mas também a referida
Reunião que virá a ser indubitavelmente frutuosa e essencialmente missionária.

E, para a pessoa mesma do Vigário de Cristo se encontrar dalgum modo presente no meio dos
amados irmãos Bispos e dos beneméritos arautos do Evangelho vindos de muitas regiões, e para
não faltar lá, da parte do Sucessor de São Pedro, o benévolo incentivo comunicado às obras
missionárias, desejamos — também para confirmar o ardor apostólico e prenunciar os tempos
futuros — que um Enviado Extraordinário lá se encontre do dia 2 ao dia 6 do mês de Dezembro.
Presidirá em Nosso nome e segundo a Nossa vontade, o mesmo Congresso Missionário
Internacional. Muito Nos apraz destinar-te como Enviado, sendo tu Prefeito da Sagrada
Congregação para a Evangelização dos Povos, que ordena pelo orbe católico, com muito fruto e
aumento de riquezas espirituais, as iniciativas missionárias. Tal nomeação anunciamo-la com
muito gosto por esta carta. Ao mesmo tempo, declaramos esperar firmemente e pedir a Deus que
— por meio das celebrações, exposições e deliberações dentro do mesmo Congresso —  o
movimento missionário e o fruto pastoral da Igreja Católica, por todas as regiões asiáticas,



recebam do céu novas forças e novo entusiasmo para trabalharem por Cristo Senhor nosso.

Por último, concedemos, com muito afecto no Senhor, a Bênção Apostólica a ti, Venerável Irmão
Nosso; e também àquele que possui a tua mesma dignidade, o Cardeal da Santa Igreja Romana,
Tiago Sin, Arcebispo de Manila, que ajudado pelos seus colaboradores incansavelmente se tem
dedicado à preparação deste Encontro; e ainda aos outros Prelados e a todas as pessoas que se
irão lá reunir pela mesma razão.

Do Palácio do Vaticano, no dia 14 de mês de Novembro do ano do Senhor de 1979, segundo do
Nosso Pontificado.

JOÃO PAULO PP. II
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