
A Santa Sé

DISCURSO DO PAPA JOÃO PAULO II
 AO SENHOR DR. RAYMOND TOTO PRAWIRA SUPRADJA

 NOVO EMBAIXADOR DA INDONÉSIA JUNTO DA SANTA SÉ
 POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DAS CARTAS CREDENCIAIS

Sábado, 22 de Março de 1980

 

Senhor Embaixador

E com prazer que recebo as Credenciais com que Sua Excelência o Presidente Suharto o
acredita como Embaixador do próprio país junto da Santa Sé. E expresso a minha gratidão pelos
amáveis bons votos que me enviou, retribuindo-os cordialmente.

As mudanças em cada campo da vida humana a que Vossa Excelência se referiu são certamente
notáveis. São causadoras de confusão em muitos espíritos, quer nos países considerados
economicamente mais avançados, quer nos menos progredidos sob este aspecto. A confusão
junta-se o temor: temor não só do estranho e desconhecido, mas também dos perigos reais
provenientes das produções do próprio génio humano.

Mas estas mudanças também oferecem novas possibilidades de melhoramento, possibilidades
que predominarão se os progressos da ciência e da tecnologia forem acompanhados de um
correspondente desenvolvimento dos comportamentos morais, de modo que o homem se torne
de facto melhor, isto é, mais amadurecido espiritualmente, mais ciente da sua humanidade, mais
responsável, mais aberto no que diz respeito aos outros, especialmente os mais necessitados e
os mais fracos, e mais pronto a partilhar com os outros e a prestar-lhes assistência.

Dada a mensagem de verdade e amor que a Igreja tem o dever de levar ao mundo, é sua
obrigação procurar assegurar este progresso moral e fazer todos os esforços para que o justo
caminho seja inteiramente empreendido em favor do desenvolvimento e do progresso.



Na Indonésia, a Igreja trabalhará com a maior boa vontade pelo bem do povo e pelo seu
progresso humano. Desde há muito tempo que o vem fazendo mediante instituições como
hospitais e escolas e com a generosa colaboração pessoal e desinteressada dos missionários
que assistem a Igreja local.

Permita Deus que o vosso nobre povo continue a progredir em prosperidade material e, acima de
tudo, em riquezas espirituais, unindo harmoniosamente os seus esforços na busca do verdadeiro
bem-estar de todos. Invoco as Suas bênçãos sobre toda a Indonésia e sobre os seus
governantes, bem como sobre Vossa Excelência e a sua importante missão.
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