A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
A UM GRUPO DE FIÉIS E RELIGIOSOS
DA ARQUIDIOCESE DE ERNAKULAM (ÍNDIA)
Terça-feira, 14 de Novembro de 1978
Caríssimos em Cristo
Ainda este mês, o Cardeal Joseph Parecattil comemorará o 25° aniversário da sua Ordenação
episcopal, e é para mim um prazer celebrar este acontecimento recebendo um grupo de fiéis de
Ernakulam.
A vossa presença aqui é, de facto, uma representação da Arquidiocese inteira: claro, Religiosos e
leigos, reunidos à volta do vosso Arcebispo, unidos, na comunhão de fé e amor com a Igreja
universal, sob a protecção de Jesus Cristo, o Príncipe dos Pastores (1 Ped. 5, 4). O mistério
sublime da Igreja local está assim ordenado em toda a sua beleza, e o Bispo de Roma alegra-se
com a vossa presença e encontra imenso apoio espiritual no amor de filhos, que vós lhe mostrais
como a Sucessor de Pedro.
A minha mais sincera esperança é que a vossa visita a esta Sé de Pedro e a renovação do vosso
acto de fé, diante do seu túmulo na Basílica, terá significado duradoiro no resto das vossas vidas.
Todo o edifício da Igreja está ligado à profissão da divindade do Senhor Jesus: Vós sois o Cristo,

o Filho de Deus vivo (Mt. 16, 11). Toda a nossa eclesiologia encontra sentido nesta sublime
realidade; a nossa vocação como cristãos é de proclamar a autenticidade das nossas vidas que
recebemos pela fé.
Um Bispo é chamado, em particular, a dar testemunho da fé em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e
verdadeiro homem, Filho de Deus e Filho de Maria. Isto fez o Cardeal Parecattil durante um
quarto de século, e eu desejo hoje, na presença de todos vós, prestar-lhe homenagem e a todo o
Episcopado, que é alto dom de Deus destinado a assegurar que a fé da sua Igreja será
transmitida, conservada e alimentada.
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As minhas felicitações acompanham o Cardeal e todos vós, no regresso a Ernakulam. No amor
do Salvador abraço todos os membros da comunidade eclesial, especialmente os que sofrem ou
estão dalgum modo aflitos. Garanto-vos que a Igreja vos está agradecida pelas vocações
sacerdotais e religiosas que têm surgido no meio de vós, e por todos os frutos de justiça e
santidade que mostrastes na vida cristã.
Fortificados pela graça de Deus e atendendo á exortação da Sagrada Escritura, não deixemos de

olhar para Jesus, autor e consumador da fé que nos leva à perfeição (Heb. 12, 2). Esta é a minha
prece por Ernakulam, nesta alegre ocasião e sempre. Com a minha Bênção Apostólica.
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